
 

 

Wywiad na temat stanu wojennego 

Wojtek Kowalczyk kl. I LOPS rozmawia ze swoją Babcią Anią.  

W: Babciu powiedz gdzie mieszkałaś w czasie stanu wojennego, bo to jest ważne dla wywiadu. 

B: W tym czasie mieszkałam w małej wiosce 20 km od Nidzicy i dojeżdżałam do pracy w Nidzicy.   

W: Powiedz Babciu jak wyglądał ten dzień kiedy ogłoszono stan wojenny? 

B: to była niedziela 13 grudnia 1981 r. podobnie jak przypadło w tym roku. Twoja mama była mała i normalnie 

oglądałaby Teleranek, ale tego dnia nie było w telewizji normalnego programu. Wystąpił Wojciech Jaruzelski 

i ogłosił, że wprowadzano dekretem Rady Państwa stan wojenny na terenie całego kraju. 

W: Co to oznaczało dla Ciebie Babciu, dla Dziadka, dla Waszej rodziny? 

B: I tak już żyło się trudno, w sklepach brakowało towarów, wprowadzono na wiele rzeczy kartki, trzeba było 

stać długie godziny w kolejkach, żeby coś kupić. Stan wojenny wprowadził godzinę milicyjną, na ulicach stały 

czołgi. W Nidzicy koło dworca można je było zobaczyć. Ja nie pamiętam dokładnie, ale Dziadek pamięta, że 

były. Żeby jechać do pracy autobusem, który odjeżdżał przed 6. rano musieliśmy z Dziadkiem mieć specjalne 

przepustki. Obowiązywał zakaz przemieszczania się i godzina policyjna od 22 do 6 rano. 

W: Co zapamiętałaś najbardziej Babciu z tego czasu? 

B: Zbliżały się Święta. Jechaliśmy do Dziadka brata na Boże Narodzenie, daleko za Warszawę. Ja, Dziadek, 

Twoja mama i Twoja prababcia. W bagażniku mieliśmy dużo mięsa. Oni mieszkali w mieście i mogli tylko 

marzyć o szynce na Święta. My na wsi hodowaliśmy prosięta, więc chcieliśmy im zawieść trochę jedzenia. 

Żeby w ogóle móc wyjechać z domu najpierw musieliśmy dostać przepustkę. Ale i tak baliśmy się milicji, że 

nas ukażą za to mięso i że je zabiorą, nie wiem czego bardziej.  

W: To czemu jechaliście Babciu? Dlaczego nie zadzwoniliście z życzeniami? 

B: Nie mieliśmy telefonu, miał tylko sołtys we wsi. Ale i tak nie można było dzwonić, telefony przestały działać 

na dłuższy czas, nie można było skontaktować się ani z nikim z rodziny, ani wezwać pogotowia ratunkowego, 

straży pożarnej, nic. Kiedy już przywrócono łączność, to podczas połączenia cały czas było słychać „rozmowa 

kontrolowana". 

W: Co jeszcze pamiętasz? 

Oj sporo. Pamiętam, że kiedy ludzie stawali w kolejkę do sklepu w nocy to milicja ich zabierała na komendę. 

Kupowało się w zasadzie co akurat udało się dostać, nie co potrzebne. Kupiłam Twojej mamie futerko na 

zimę, ciężko było w nim lepić bałwana, ale kurtek nie było akurat. Nie było tylu rzeczy w sklepach i takiego 

wyboru jak dziś. Pieniądze były bezwartościowe. W pracy robiłyśmy dyżury, ustawiałyśmy się w kolejkach na 

zmianę. Pamiętam, że w środę były kurczaki.  

W: Jak wyglądało to dosłownie, jakie to było przeżycie, gdy milicja się do Ciebie zbliżała? Czy Ty znałaś kogoś 

kto był internowany? 

B: Musisz wiedzieć, że u nas na wsi i w małej Nidzicy nie było tak niespokojnie jak w dużych miastach. Nikt z 

moich znajomych nie był internowany, ale później jak już wróciła wolność, to dowiedziałam się, że jeden z 

dalszych znajomych w Elblągu był internowany. W Elblągu dwie osoby zginęły w czasie stanu wojennego. W 

całej Polsce kilkadziesiąt. Już w nocy z 12 na 13 grudnia były aresztowania członków Solidarności. Ludzie tracili 

pracę, gazety nie były wydawane, duże zakłady zostały zmilitaryzowane. Ale o wielu rzeczach 

dopowiedzieliśmy się dużo później. To duże miasta były takim „pierwszym frontem” walki o wolność i lepsze 

życie.  

W: dziękuję Babciu  
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